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ύμφωνα με τισ οδηγύεσ του ΤΠΑΙΘ και του ΕΟΔΤ για τα Δημοτικϊ χολεύα, ςχετικϊ 
με την λειτουργύα των ςχολεύων για το χρονικό διϊςτημα από την αρχό μϋχρι τη λόξη 
του διδακτικού ϋτουσ 2021-2022, ςτον Εςωτερικό Κανονιςμό Λειτουργύασ του 
ςχολεύου προςτύθεται κϊποιεσ ειδικϋσ προβλϋψεισ και τροποποιόςεισ. Με τισ 
προβλϋψεισ και τροποποιόςεισ αυτϋσ γύνεται προςπϊθεια να λαμβϊνονται όλα τα 
απαραύτητα μϋτρα προςταςύασ από τον κορονοώό που προκαλεύ τη νόςο COVID-19. 
Πιο ςυγκεκριμϋνα, οι αλλαγϋσ αυτϋσ εύναι οι παρακϊτω: 
 
1. Προςζλευςη, παραμονή και αποχώρηςη από το ςχολείο 

Οι μαθητϋσ/τριεσ θα μπορούν να ϋρχονται ςτον χώρο του ςχολεύου από τισ 8  ϋωσ τισ 
8.15 πμ. όπωσ και υπό κανονικϋσ ςυνθόκεσ. 
Πριν την πρωινό ϋναρξη των μαθημϊτων, η ςυγκϋντρωςη θα γύνεται κϊθε τϊξη ςε 
ςυγκεκριμϋνο χώρο προαυλιςμού. Το ύδιο ιςχύει και κατϊ τα διαλεύμματα (βλϋπε 
παρακϊτω.) Οι τϊξεισ Α΄, Β΄, Δ΄, θα προαυλύζονται ςτο ανατολικό τμόμα  τησ αυλόσ 
(πλακόςτρωτο προςευχόσ, γόπεδο μπϊςκετ, ανατολικό τμόμα κερκύδων). Θα 
ςυγκεντρώνονται για γραμμϋσ ςτο ανατολικό πλακόςτρωτο και θα 
ειςϋρχονται/εξϋρχονται ςτο/από το κτύριο από την ανατολικό εύςοδο/ϋξοδο του 
κτιρύου. Οι τϊξεισ Γ΄, Ε΄, τ΄, θα προαυλύζονται ςτο δυτικό τμόμα τησ αυλόσ 
(κυβόλιθοι γύρω από το κυλικεύο, χώροσ πύςω από το Νηπιαγωγεύο, γόπεδο 
χϊντμπολ, δυτικό τμόμα κερκύδων). Θα ςυγκεντρώνονται για γραμμϋσ ςτουσ 
κυβόλιθουσ δυτικϊ και θα ειςϋρχονται/εξϋρχονται ςτο/από το κτύριο από την δυτικό 
εύςοδο/ϋξοδο του κτιρύου. Κϊθε μύα τϊξη ξεχωριςτϊ, προβλϋπεται να ϋχει τον 
αποκλειςτικϊ δικό τησ χώρο προαυλιςμού, ϋτςι ώςτε να μην ςυνωςτύζονται και 
ϋρχονται ςε επαφό μαθητϋσ/τριεσ από διαφορετικϋσ τϊξεισ. 
Οι μαθητϋσ πριν μπουν ςτισ τϊξεισ τουσ εύτε το πρωύ εύτε με το τϋλοσ των 
διαλειμμϊτων, θα περιμϋνουν οπωςδόποτε ςτον προκαθοριςμϋνο αύλειο χώρο των 
τϊξεών τουσ. Όταν χτυπόςει το κουδούνι ςτισ 8.15 ό δοθεύ οδηγύα από τουσ 
επιβλϋποντεσ εκπαιδευτικούσ, οι μαθητϋσ, για να μην ειςϋρχονται όλοι μαζύ ςτο 
κτύριο, θα περιμϋνουν ανϊ τμόμα, ο καθϋνασ μαθητόσ ςε ςημαςμϋνα ςημεύα τησ 
αυλόσ και θα ειςϋρχονται ανϊ ςτούχο κρατώντασ αποςτϊςεισ. Οι εφημερεύοντεσ 
εκπαιδευτικού θα ελϋγχουν καθημερινϊ την εύςοδο των μαθητών ςτο κτύριο ςε κϊθε 
ϋναν από τουσ δύο τομεύσ τησ αυλόσ, καθώσ και τισ δύο ειςόδουσ του ςχολικού 
κτιρύου. 
Σε περύπτωςη κακοκαιρύασ και πριν την πρωινό ϋναρξη, οι μαθητϋσ θα ειςϋρχονται 
κατευθεύαν ςτισ τϊξεισ τουσ, θα κϊθονται ςτισ θϋςεισ τουσ και θα περιμϋνουν να 
αρχύςει το μϊθημα. 
Κατϊ τη διϊρκεια τησ ημϋρασ οι πόρτεσ των αιθουςών θα εύναι πϊντα ανοιχτϋσ  και 
δεν θα κλειδώνονται, για να μην υπϊρχει ςυνωςτιςμόσ ςτην πόρτα και για να 
αερύζονται οι αύθουςεσ.  
Κατϊ το ςχόλαςμα, θα πρϋπει να τηρούμε με όςο γύνεται μεγαλύτερη ακρύβεια, τισ 
ώρεσ λόξησ των μαθημϊτων κϊθε τϊξησ, για να αποφεύγεται ο ςυνωςτιςμόσ ςτην 
αυλόπορτα, ςτουσ διαδρόμουσ κτλ. 
Για την αποφυγό ςυνωςτιςμού κατϊ την ώρα που οι μαθητϋσ/τριεσ αποχωρούν και οι 
γονεύσ και κηδεμόνεσ περιμϋνουν ςτο πεζοδρόμιο, θα εύναι ανοιχτό και η μεγϊλη 
ςυρόμενη πόρτα τησ αυλόσ. Οι τϊξεισ  Β΄, Δ΄ και Ε΄ θα εξϋρχονται από την ςυρόμενη 



πόρτα τησ αυλόσ και οι τϊξεισ Α΄, Γ΄ και Στ΄ θα εξϋρχονται από την κανονικό πόρτα 
τησ αυλόσ (του θυροτηλεφώνου.) 
Σε κϊθε περύπτωςη (π.χ. βροχό) οι γονεύσ/κηδεμόνεσ δεν θα πρϋπει να ειςϋρχονται 
ςτον χώρο τησ αυλόσ και ςτο ςχολεύο. Εϊν υπϊρχει κϊποιοσ ειδικόσ λόγοσ να μπουν 
ςτο κτύριο του ςχολεύου, όπωσ η χορόγηςη βεβαύωςησ επύςκεψησ γονϋα κ.ϊ., θα 
πρϋπει να επικοινωνόςουν πρώτα τηλεφωνικώσ με τον διευθυντό του ςχολεύου.  
Θα πρϋπει επύςησ όλοι οι γονεύσ και κηδεμόνεσ που περιμϋνουν ςτο πεζοδρόμιο να 
ςχολϊςουν τα παιδιϊ τουσ, να μην ςυνωςτύζονται, να κρατϊνε την απαραύτητη 
απόςταςη και να χρηςιμοποιούν  μϊςκα. 
Το κυλικεύο του ςχολεύου θα λειτουργεύ κανονικϊ, τηρώντασ όλουσ τουσ 
υγειονομικούσ κανόνεσ που προβλϋπονται. Οι γονεύσ μπορούν να επικοινωνούν 
τηλεφωνικώσ ό από το θυροτηλϋφωνο με την υπεύθυνη του κυλικεύου. 
 
2. Ωρολόγιο πρόγραμμα – Διαλείμματα 

Το πρόγραμμα μαθημϊτων και διαλειμμϊτων παραμϋνει όπωσ και ςτο κανονικό 
πρόγραμμα: 
 

 
 

Ιςχφει για  
όλεσ τισ τάξεισ 

1η ώρα 
2η ώρα 

8.15-9.00 
9.00-9.45 

1ο διάλειμμα 9.45-10.00 

3η ώρα 
4η ώρα 

10.00-10.45 
10.45-11.30 

2ο διάλειμμα 11.30-11.45 

5η ώρα 11.45-12.25 

3ο διάλειμμα 12.25-12.35 

6η ώρα 12.35-1.10 ή 1.15 ή 1.20 

 
 
 

Αποχώρηςη: 
Α΄ και Β΄ τάξη 1.10 
Γ΄ και Δ΄  τάξη 1.15 
Ε΄ και ΣΤ΄ τάξη 1.20 

 

3. Τηλεκπαίδευςη – Ωρολόγιο Πρόγραμμα 

Κατϊ την περύοδο που δεν πραγματοποιεύται διϊ ζώςησ διδαςκαλύα εύτε λόγω του 
κορονοώού εύτε λόγω κακών καιρικών ςυνθηκών, όλεσ οι τϊξεισ κϊνουν 
τηλεκπαύδευςη μϋςω του προγρϊμματοσ WEBEX. Απαραύτητη εύναι κατϊ τη διϊρκεια 
τησ τηλεκπαύδευςησ η επικοινωνύα του ςχολεύου με τουσ γονεύσ και μαθητϋσ, μϋςω 
του ηλεκτρονικού ταχυδρομεύου. Μϋςω email θα ενημερωθεύτε για το ακριβϋσ 
ωρολόγιο πρόγραμμα τηλεκπαύδευςησ, εφόςον παραςτεύ ανϊγκη. 
Η παρουςύα και η ςυμμετοχό των μαθητών/τριών ςτην τηλεκπαύδευςη εύναι επύςησ 
υποχρεωτικό.  



Σε όςουσ/εσ μαθητϋσ/τριεσ δεν ϋχουν την τεχνολογικό υποδομό για τη ςυμμετοχό 
τουσ ςτην τηλεκπαύδευςη, το ςχολεύο, εφόςον ϋχει τη δυνατότητα, παρϋχει όςα 
τϊμπλετ διαθϋτει, ϋτςι ώςτε κανϋνα παιδύ να μην απουςιϊζει από την τηλεκπαύδευςη 
τησ τϊξησ του. 
Ενδεικτικϊ το πρόγραμμα μαθημϊτων μϋςω τηλεκπαύδευςησ κατϊ την προηγούμενη 
ςχολικό χρονιϊ 2020-2021  διαμορφώθηκε ωσ εξόσ: 
 

1η ώρα 2.10-2.40 μμ. 

1ο διάλειμμα 2.40-2.50 

2η ώρα 2.50-3.20 

2ο διάλειμμα 3.20-3.30 

3η ώρα 3.30-4.00 

3ο διάλειμμα 4.00-4.10 

4η ώρα 4.10-4.40 

4ο διάλειμμα 4.40-4.50 

5η ώρα 4.50-5.20 
 

4.  Κανόνεσ υγιεινήσ, γενικά μζτρα προςταςίασ από τον κορονοϊό 

Κατϊ την παραμονό των μαθητών ςτο ςχολεύο ιςχύουν όλεσ οι βαςικϋσ οδηγύεσ από 
τον ΕΟΔΥ για τα μϋτρα προςταςύασ από τον κορονοώό που προκαλεύ τη νόςο COVID-
19:  

 κρατϊμε μεταξύ μασ απόςταςη 1,5 μϋτρο, όςο εύναι δυνατόν ςτην αύθουςα, ςτουσ 
διαδρόμουσ, ςτη ςειρϊ για τισ τουαλϋτεσ, ςτο κυλικεύο, ςτην αυλό 

 δεν ςυνωςτιζόμαςτε, ςε κλειςτούσ ό ανοιχτούσ χώρουσ, με πολλϊ ϊτομα 

 πλϋνουμε τα χϋρια μασ με κρεμοςϊπουνο και ϊφθονο νερό, ειδικϊ πριν τη λόψη 
φαγητού και πριν και μετϊ τη χρόςη τησ τουαλϋτασ 

 βϊζουμε ςτα χϋρια μασ αντιςηπτικό που υπϊρχει ςε κϊθε τϊξη, ςτο κυλικεύο, ϋξω 
ςτην αυλό κοντϊ ςτισ ειςόδουσ του κτιρύου 

 δεν βϊζουμε τα χϋρια μασ ςτο ςτόμα, ςτη μύτη ό ςτα μϊτια 

 δεν ανταλλϊςςουμε ό αγγύζουμε πρϊγματα που ανόκουν ςε ϊλλουσ μαθητϋσ 
(μολύβι, γόμα, τετρϊδια, βιβλύα, παιχνύδια κτλ.) 

 βόχουμε ό φτερνιζόμαςτε ςτον αγκώνα ό ςε χαρτομϊντιλο το οπούο αμϋςωσ 
μετϊ το πετϊμε ςτον κϊδο απορριμμϊτων 

 πύνουμε νερό από το ατομικό μασ μπουκϊλι ό παγουρύνο 

 η χρόςη τησ μϊςκασ εύναι υποχρεωτικό για όλουσ/εσ μϋςα ςτουσ χώρουσ του 
ςχολεύου (αύθουςεσ, διϊδρομοι, τουαλϋτεσ, κυλικεύο, διϊλειμμα). Δεν εύναι 
υποχρεωτικό η μϊςκα ςτη Γυμναςτικό και κατϊ τη διϊρκεια τησ ςύτιςησ ςτο 
Ολοόμερο. 

 Από τισ 10/5/2021 προβλϋπεται η χρόςη αυτοδιαγνωςτικού ελϋγχου (ςελφ-τεςτ) 
για μαθητϋσ και εκπαιδευτικούσ. Θα ενημερώνεςτε μϋςω ηλεκτρονικού 
ταχυδρομεύου για περιςςότερεσ λεπτομϋρειεσ ςχετικϊ με τα ςελφ-τεςτ. 
 

Σχετικϊ με τη χρόςη τησ μϊςκασ θα πρϋπει να προςεχθούν κϊποια ςημεύα: 

 Πολύ ςημαντικό εύναι να δύνουμε ςτο παιδύ μασ μϊςκα που να εύναι 
ςτο κατϊλληλο μϋγεθοσ για το πρόςωπό του. 



 Εύναι καλό οι μαθητϋσ/τριεσ να ϋχουν μαζύ τουσ καθημερινϊ δύο (2) μϊςκεσ, 
υφαςμϊτινεσ πολλών χρόςεων ό χειρουργικϋσ μιασ χρόςησ και να ϋχουν για κϊθε 
μϊςκα τη δικό τησ ξεχωριςτό θόκη. Η θόκη μπορεύ να εύναι εύτε μιασ χρόςησ 
(χαρτοςακούλα, πλαςτικό ςακούλα) εύτε μπορεύ να εύναι από ςκληρό επιφϊνεια 
που πρϋπει όμωσ να καθαρύζεται με αντιςηπτικό κϊθε μϋρα. 

 Μπορούμε να προμηθεύςουμε το παιδύ μασ με ϋνα τςαντϊκι μϋςα ςτο οπούο θα 
μπορεύ να τοποθετεύ τισ θόκεσ του με τισ μϊςκεσ κτλ. και να το παύρνει μαζύ του 
ςτο διϊλειμμα. Με αυτό τον τρόπο θα ϋχει τακτοποιημϋνα τα πρϊγματϊ του και 
δεν θα τα χϊνει ούτε θα τα αφόνει ςε ακατϊλληλο ςημεύο. 

 Σε περύπτωςη που η μϊςκα ενόσ παιδιού χαλϊςει,  λερωθεύ ό χαθεύ ςτο ςχολεύο, 
ο/η εκπαιδευτικόσ τησ τϊξησ θα δώςει ςτο παιδύ μύα καινούρια μϊςκα μιασ χρόςησ 
και ςτο κατϊλληλο μϋγεθοσ, από τισ μϊςκεσ που ϋχει αγορϊςει το ςχολεύο. 
 

Επιπλϋον τονύζεται ιδιαύτερα ότι οι μαθητϋσ/τριεσ δεν θα πρϋπει να φϋρνουν μαζύ 
τουσ ςτο ςχολεύο διϊφορα παιχνύδια, μπϊλεσ κτλ., διότι δεν επιτρϋπονται ςτο 
διϊλειμμα τα ομαδικϊ παιχνύδια με μπϊλεσ Οι μπϊλεσ επιτρϋπονται μόνο ςτο μϊθημα 
τησ Φυςικόσ Αγωγόσ. Επύςησ δεν επιτρϋπεται από τα παιδιϊ η χρόςη παιχνιδιών ό 
αντικειμϋνων που μπορεύ να δοθούν από το ϋνα ςτο ϊλλο. 
Επύςησ όλοι οι μαθητϋσ θα πρϋπει να ϋχουν μαζύ τουσ οπωςδόποτε και ϋνα 
ατομικό μπουκϊλι με νερό ό παγουρύνο και να αποφεύγουν να πύνουν νερό 
απευθεύασ από τη βρύςη. 
Πριν την πρωινό προςϋλευςη ςτο ςχολεύο, ςε περύπτωςη που κϊποιο παιδύ 
εμφανύςει από το ςπύτι αδιαθεςύα, πυρετό, βόχα ό δυςκολύα ςτην αναπνοό, θα 
πρϋπει να ενημερώνει τουσ γονεύσ του και να παραμϋνει ςτο ςπύτι μϋχρι να νιώςει 
τελεύωσ καλϊ. 
Αν κϊποιο παιδύ εμφανύςει κϊποια ςυμπτώματα  ςτο ςχολεύο, θα θερμομετρηθεύ και 
θα παραμεύνει ςε καλϊ αεριζόμενο ειδικό χώρο μϋχρι να ϋρθουν οι γονεύσ. 
Και ςτισ δύο περιπτώςεισ οι γονεύσ πρϋπει να απευθύνονται ςτον παιδύατρο του 
παιδιού, ο οπούοσ θα κρύνει αν χρειϊζονται επιπλϋον εξετϊςεισ.  
Το ςημαντικότερο όλων εύναι, ότι οι γονεύσ των μαθητών/τριών πρϋπει αμϋςωσ να 
ενημερώνουν το ςχολεύο ςε περύπτωςη θετικού κρούςματοσ κορονοώού ςτο 
οικογενειακό περιβϊλλον. Μόνο με αυτόν τον τρόπο δεν θα διαςπεύρουμε τον ιό ςτο 
ςχολικό περιβϊλλον και θα κατορθώςουμε να προςτατϋψουμε όλα τα μϋλη τησ 
ςχολικόσ κοινότητασ. Το ςχολεύο με διακριτικό τρόπο θα αντιμετωπύςει την κϊθε 
περύπτωςη κρούςματοσ. 
Όλοι θα πρϋπει να προςαρμοςτούμε και να ακολουθόςουμε κϊποιουσ κανόνεσ που 
ύςωσ μασ φαύνονται πολύπλοκοι και κουραςτικού. Οι μαθητϋσ/τριεσ ακολουθούν πολύ 
πιςτϊ τουσ κανόνεσ υγιεινόσ και μαθαύνουν γρόγορα τη ςωςτό ςυμπεριφορϊ. Σε 
αυτό ςύγουρα ϋχουν ςυμβϊλει και θα ςυνεχύςουν να ςυμβϊλλουν όλοι οι γονεύσ. 
Οι γονεύσ/κηδεμόνεσ που επιθυμούν να ϋρθουν ςτο  ςχολεύο για να πϊρουν κϊποια 
βεβαύωςη κτλ., θα πρϋπει να επικοινωνούν πρώτα τηλεφωνικϊ με τον διευθυντό του 
ςχολεύου ςτο τηλ. 2310 715338. 
 

5/10/2021       
Ο Διευθυντήσ του ςχολείου  

Βαςίλησ Βαςιλειάδησ 


